
Lijster kids… 

Voorlopige adviezen door Feyza 
Iedereen heeft zijn/haar voorlopig advies ge-
kregen, helaas moest het weer online via 
Google Meet. Iedereen heeft zijn best gedaan 
op school, ondanks dat we niet naar school 
mochten. Het was heel jammer dat we niet 
naar school konden gaan, maar sinds 9 februa-
ri mogen we weer naar school. Ik ben zelf per-
soonlijk heel blij hierdoor. Iedereen heeft een 
voorlopig/definitief advies gekregen dat hen 
uiteindelijk naar het JFC of naar de Meerwaar-
de gaat brengen. Er waren adviezen zoals: ka-
der/gt, mavo/havo, havo/vwo en basis/kader. 

Thuis door de sneeuw door Jennifer 
8 februari 2021 mogen we eindelijk weer naar 
school, maar in het  weekend valt heel veel 
sneeuw waardoor het gevaarlijk voor de 
meesters en juffrouwen is om te komen. Dus 
hoeven wij (de kinderen) niet naar school 
maar door de sneeuw is het wel leuk om bui-
ten te spelen dus kregen we ook een sneeuw 
opdracht! Verder mocht je werken maar het 
hoefde niet dus een lekker vrij dagje, de vol-
gende dag mochten we wel naar school want 
de meesters en juffrouwen konden gewoon 
komen. Verder kon je gewoon spelen met de 
sneeuw of 
lekker binnen 
zitten onder 
een deken en 
een lekkere 
mok chocola-
demelk. 

Corona Protesten door Justin 
Door Corona zijn er nieuwe regels om elkaar veilig te houden, maar sommige mensen zijn het of niet 
eens of geloven niet in Corona. Hierdoor ontstaan er veel protesten. Rellen gebeuren hierdoor ook 
vaker, omdat sommige mensen het niet eens 
zijn met de avondklok en willen vrijheid. Het 
probleem met deze rellen is dat ze shops en 
andere gebouwen kapot maken met stenen of 
andere wapens. Sinds de eigenaars van die 
shops het al lastig hadden worden ze hierdoor 
boos om. Helaas kunnen ze er niet zoveel al-
leen tegen doen. Veel mensen denken dat 5G 
giftig is, dat de corona lockdown nep is en dat 
het een manier is om meerdere 5G torens te 
plaatsen. De gedachte eraan klinkt al gek, 
meeste kans dat het niet waar is. Ook heel 
veel mensen in andere landen doen dit soort 
protesten, maar het zou beter zijn als we ge-
woon 1,5 meter afstand houden. 
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Weer naar school door Deeqa. 
Maandag 8 februari mochten we naar 
school, maar toch gingen we dinsdag 9 fe-
bruari pas naar school, waarom? In het 
weekend  lag er sneeuw! op sommige 
plekken in Nederland lag er wel 20 cm!! 
Dus het was wel best gevaarlijk voor de 
meesters en de juffrouwen die niet in Bar-
neveld wonen. De volgende dag gingen we 
gewoon naar school. We zitten nu in bub-
bles dat betekent dat je met je maatje in 
een bubbel zit (niet echt). Van school had-
den we ook een bellenblaas gekregen. 
 

Cito-Toetsen door Chris 
Het allereerste van de Cito-Toets is dat het 
heel belangrijk is. Hoewel moet je ook op 
andere dingen letten. Bijvoorbeeld  werk-
houding, omgaan met mensen etc. De Cito
-Toets is ingebouwd om voor je juf/
meester te kijken wat voor soort voorlopig 
advies je krijgt. Persoonlijk vind ik de Cito-
Toets leuk, daarom vind je het dan niet 
moeilijk. Zowel andere mensen vinden het 
eng, voelen zich zenuwachtig etc. Hoe be-
ter je scoort op de Cito-Toets, hoe beter je 
voorlopig advies is. Het is verstandig om 
bij de les te blijven, 
omdat het kan helpen 
bij een paar sommen. 
Soms kan het ook 
moeilijk zijn, of het 
kan makkelijk zijn. 
Maar altijd je best 
doen! 

Thema Moderne Geschiedenis door Bejin. 
Ondanks alle maatregelen is er alsnog een thema. Het thema is Moderne Geschiedenis. De 
opening was online, op het YouTube kanaal van onze school. Op het podium waren er alle-

maal spullen gezet, wat te maken 
had met het thema. Veel spullen 
waren bijzonder, want ze kwamen 
van een museum. Het thema gaat 
niet precies over één onderwerp, 
maar over van alles in de geschie-
denis, vanaf het jaar 1600 ,dat 
noem je de Moderne Geschiedenis. 
Hier een paar voorbeelden: de Eer-
ste en Tweede Wereldoorlog, de 
Franse revolutie, de industriële re-
volutie en democratie. Dat zijn een 
paar dingen waar we het over ge-
had hebben. 


